
 

 

Postadress: 

Regionens Hus 

462 80 Vänersborg 

Besöksadress: 

Residenset, Torget 

Vänersborg 

 

Telefon: 

010-441 00 00 

Webbplats: 

www.vgregion.se 

E-post: 

regionstyrelsen@vgregion.se 

 

1 (2) 

Verkställighetsbeslut 

Datum 2021-12-02 

Diarienummer RS 2021-06313 

Västra Götalandsregionen 

Koncernkontoret 

Handläggare: Erik Lagersten 

E-post: erik.lagersten@vgregion.se 

Regionala rekommendationer för medarbetare 

inom Västra Götalandsregionen med anledning 

av ökad smittspridning Covid-19 

Beslut 

Regiondirektören beslutar att från och med fredag 3 december 2021 

rekommendera riktade åtgärder gällande medarbetare inom förvaltningar och 

bolag i Västra Götalandsregionen. Rekommendationerna påverkar inte publik 

verksamhet som kollektivtrafik eller kulturverksamhet som riktar sig till 

allmänheten. 

Interna möten 

1. Västra Götalandsregionen får generellt sett inte kräva uppvisande av 

vaccinationsbevis av enskild medarbetare och reglerna om 

vaccinationsbevis är inte tillämpliga vid sammankomster med medarbetare 

inom regionens förvaltningar och bolag. Därför ska sammankomster med 

medarbetare i sin helhet följa nationella restriktioner för ovaccinerade 

(länk till Folkhälsomyndighetens hemsida).  

2. Västra Götalandsregionen rekommenderar att de medarbetare som kan, så 

långt som möjligt arbetar på distans fram till och med 10 januari 2022. 

3. Västra Götalandsregionen avråder från möten och samlingar med 

medarbetare överstigande 20 personer. Avrådan gäller i första hand till 10 

januari 2022. Detta innebär exempelvis att julsamlingar överstigande 20 

personer inte bör genomföras.  

4. Samtliga verksamheter ska planera för att större arrangemang som 

planeras för fysiskt deltagande under Q1 2022 kan genomföras digitalt 

beroende på läget.  

5. Arrangemang som i sin helhet genomförs utomhus påverkas inte av 

rekommendationerna.  

6. För personal i sjukvården med patientnära arbete gäller regional rutin om 

generella åtgärder för att minska smittspridning (Generella åtgärder för att 

https://www.vgregion.se/
mailto:regionstyrelsen@vgregion.se
Ovaccinerade%20bör%20fortsätta%20vara%20försiktiga%20efter%20den%2029%20september%20—%20Folkhälsomyndigheten%20(folkhalsomyndigheten.se)
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/46556/Generella%20%c3%a5tg%c3%a4rder%20f%c3%b6r%20att%20minska%20smittspridning%20av%20covid-19%20inom%20v%c3%a5rd%2c%20tandv%c3%a5rd%20och%20omsorg.pdf?a=false&guest=true
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minska smittspridning av covid-19 inom vård, tandvård och omsorg 

(vgregion.se) 

Externa möten 

1. I de fall regionen/förvaltning/bolag står som värd eller med delat värdskap 

för ett arrangemang (konferenser, mässor etc.) dit allmänheten har 

tillträde, gäller reglerna om krav på uppvisande av vaccinationsbevis (länk 

till pressmeddelande från Socialdepartementet). Sådana arrangemang 

betraktas som allmän sammankomst.   

2. För andra större arrangemang där regionen/förvaltning/bolag står som värd 

eller med delat värdskap (konferenser, mässor etc.) och allmänheten inte 

har tillträde, behöver en bedömning göras från fall till fall om vaccinbevis 

är tillämpligt. Sådana arrangemang betraktas generellt inte som allmän 

sammankomst. Samråd ska i dessa fall sökas med regional 

krisledningsstab innan genomförande.  

3. Samtliga verksamheter ska planera för att arrangemang med fysiskt 

deltagande under Q1 2022 kan genomföras digitalt beroende på läget. 

Sammanfattning av ärendet 

De senaste två veckorna ses en klar ökning av antalet fall med covid-19 i Västra 

Götaland. I regional provtagning har antalet bekräftade fall ökat med 54 procent 

under vecka 47. VGR har också haft lokala utbrott i verksamheten och behovet av 

inneliggande vård pga covid-19 har ökat senaste veckan. Västra 

Götalandsregionen gör bedömningen att läget måste tas på allvar och att tidiga 

preventiva åtgärder har stor effekt. VGR avser därför som arbetsgivare vidta 

sådana åtgärder som begränsar smittspridningen på arbetsplatsen i syfte att värna 

våra medarbetare och minska sjukfrånvaron.  

Rekommendationer för förtroendevalda beslutas av RS presidium. 

Som stöd för samordning återinrättas regional krisledningsstab. Regional 

beredskapsnivå höjs inte till stabsläge för närvarande.  

Datum för beslut: 2021-12-02 

Ann-Sofi Lodin 

Regiondirektör 

Beslutet skickas till 

• Samtliga förvaltnings- och bolagschefer i VGR 
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